
HOLQCAUSTO
Música e letra de Rivaldo Targino

"Minha maior tristeza é ter na consciéncia

O fato de que o homem é o único animal

Capaz de destruir sua espécie,

Isso por mais de cem vezes."

Fiz minha filosofia

Criei o dia, pintei o mar
Aprendi que o mal da vida

É sol náo poder brilhar

Mas como um raio incandescente

Táo de repente, tudo mudou
As vozes se calaram, as luzes se apagaram
Nada restou

Náo há corpos, náo há almas

Náo há vitória pra comemorar
Nao há sonhos, náo há nada
Náo há história pra contar

Tudo antes era lindo

Mas foi evoluindo para o Big Bang
E o tempo esquecido

Um mundo destruído ficou

Com minha chama aconchegante

Nao obstante, vou me aquecer

E caminhando com o vento

Meu pensamento está com vocé

Pois o forte é o que vive

Que sobrevive á sua dor |
O forte é o que canta ¿
Que desencanta o amor A

"Depois de uma terceira guerra mundial, holocausto total ü
Eu me encontro só, só comigo mesmo
Eu, minha voz e o infinito T"7

Rumo ao destino, serei eu... ^
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Serei eu o pré-destinado a carregar o peso da Qj
Humanidade?
Náo sei ... Náo sei!" ./
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IOIO
Música e letra de Rivaldo Targino da Costa

Quero teu sorriso, teu carinho e teu pescoco

E como um vampiro, saciar esse teu gozo

Como um raio lazer me partindo o coracao

Como uma bomba atomica me matando de paixáo

Quero me encontrar e me perder sempre contigo

Ser o teu escravo, o teu cravo, o teu menino
Correr atrás do eco dessa tua melodia

Fazer do teu viver o nascer de todo dia

Ah, Ioió

Ah, loió

Ah, Ioio

Ah, Ioio

Teu olhar brilhante me exala inspiracao

Teu lábios excitantes, tamanha sensacao

Teu corpo esculpido me faz delirar

Nós sempre unidos, livres para amar

Teus cabelos macios alucinam minha voz

Beleza embriagante que me molha de suor

Luz hilariante, Deusa do Amor

Ah, Ioió

Ah, Ioió

Ah, loió

Ah, Ioió ^
4Es pura magia, sonho e fantasia y

És sede e calor <?

Pura margarida ^
Es a flor que me fisgou

^Ah, loio

Ah, loio
qj

Ah, loió

Ah, Ioio j



OMARCIANQ
Música e Letra de Rivaldo Targino da Costa

Mas é que tudo está russo

E vai ficar Marciano
O Mundo está poluído

E eu perdido sem vocé

Vocé viu o disco voador

Viu o robot fabricando a paixáo

Veja o míssil exocet

Destruindo o poder da criacáo

Mas é que eu sou Marciano
Como cigano vivo a vagar

Pelo espaco Sideral

Procurando amor astral pra poder amar

Pelo espaco Sideral

Procurando amor astral pra poder amar.
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